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Türkiye’de ticaret meslek liselerine öğretmen yetiş-
tiren bir okulun bulunmaması ve bu ihtiyacın sade-
ce Yüksek Ekonomi ve İktisat Fakültesi’nden mezun 
olan öğrenciler tarafından karşılanması, 1956 yılında 
son bulur. 1955 yılında New York Üniversitesi’nden 
Prof. Dr. Anthony R. Lanza’nın ve Edward Tutak Jr.’ın 
daktilo kullanabilen sekreterlerin ve bu sekreterlerin 
öğretimini gerçekleştirecek öğretim elemanlarının 
yetiştirilmesi amacıyla açılması planlanan merkez 
hakkında görüşmelere gelmesi, bugünkü Gazi Üni-
versitesi Turizm Fakültesi’nin temelinin de atılmasını 
sağlar. 1955 yılında New York Üniversitesi ve Ankara 
Üniversitesi arasında eğitim öğretim anlaşması ger-
çekleştirilerek Ticaret Meslek Liseleri’ne öğretmeni 
yetiştiren bir yüksekokula ihtiyaç olduğu tespit edilir. 
Ankara’da 16 Ocak 1956 tarihinde “Sekreterlik Öğ-
retmeni Yetiştirme Merkezi” ve aynı yıl “Ticaret Öğ-
retmen Okulu” adı altında öğretim süresi üç yıl olarak 
Ankara Olgunlaşma Enstitüsü’nün bir bölümünde öğ-
retime başlar. Daha sonra 1959 yılında Ticaret Yüksek 
Öğretmen Okulu olarak ismi değişerek Maltepe’de 
bulunan binaya taşınır. 1965 yılında turizmin ülke 
için önemli bir gelir kaynağı olacağı fark edilerek tu-
rizm bölümü de eklenir ve bu okul dört yıllık Ticaret 
Turizm Yüksek Öğretmen Okulu’na dönüştürülür. İş-
letme-Muhasebe, Büro İdaresi ve Turizm Öğretmen-
liği bölümlerinin yer aldığı bu okuldaki branşlaşma, 
üçüncü sınıftan itibaren gerçekleşir. 1982 yılında Mil-
li Eğitim Bakanlığı’na bağlı Ankara Ticaret ve Turizm 
Yüksek Öğretmen Okulu ile Kız Teknik Yüksek Öğret-
men Okulu birleştirilir. Ticaret ve Turizm Eğitimi Bö-
lümleri Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi’nin 
altında yer alarak devam eder. 1992-1993 öğretim 
yılına gelindiğinde okulun adı Gazi Üniversitesi Tica-

ret ve Turizm Eğitim Fakültesi olur ve Muhasebe Fi-
nansman Öğretmenliği, Büro Yönetimi Öğretmenliği 
ve Turizm Öğretmenliği olarak üç anabilim dalında 
eğitim vermeye başlanır. 2009 yılında meslek lisesi 
öğretimi veren okulların kapatılarak fakülte haline 
getirilmesi ile 1956 yılından beri Türkiye’ye sayısız 
öğretmen yetiştiren bu okulun öğretmen yetiştirme 
misyonunun sonuna gelinir ve yerine Turizm Fakül-
tesi açılır. Bu fakültenin bünyesinde dört bölüm oluş-
turulur. Bunlar ise Turizm İşletmeciliği, Seyahat İşlet-
meciliği ve Turizm Rehberliği, Rekreasyon Yönetimi 
ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları’dır. 

Bu çalışma, Ticaret Öğretmen Okulu’ndan Gazi Üni-
versitesi Turizm Fakültesi’ne geçiş sürecinin kurum 
tarihini ortaya koyabilmek amacıyla gerçekleştiril-
miştir. Kurumun tarihi okulun kuruluş hikayesi, ku-
rumda yaşanan dönemsel değişimler, okulun zaman 
içindeki fiziksel değişimi, okula giriş sınavları, deği-
şen dersler ve öğretim kadrosu, yönetim kadrosu, 
okuldaki branşlaşma, sosyal olanaklar, halk dansları, 
boykotlar ve öğretim elemanı öğrenci ilişkisi gibi alt 
bölümler halinde incelenecektir. 

Bu çalışma ile 1956 yılındaki açılışından bugü-
ne kadar ülkeye sayısız meslek öğretmeni, öğretim 
elemanları, yazarlar, siyaset adamları ve ticaret ve 
turizm sektörü çalışanları yetiştiren bu okulun söz-
lü tarih yöntemiyle bilinmeyen, yazılmayan birçok 
yününü açığa çıkarmak amaçlanmaktadır. Değerlen-
dirmeler ve yorumların da yapıldığı bu yazılı kaynak 
sayesinde, ülkenin eğitim yapısı için önemli olan bu 
kurumun mezunlara, akademisyenlere ve yeni kuşak-
lara olabildiğince gerçekçi bir şekilde aktarılmasına 
ve bu alanda çalışma yapacak araştırmacılara yazılı 
bir kaynak sunulmaya çalışılmıştır. Bu çalışma, ti-
caret ve turizm eğitimi konusunda her zaman öncü 
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